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Život a dielo
16. 3. 1866

Izabela Textorisová sa narodila v rodine advokáta v Ratkovej,
okres Rimavská Sobota

1871

rodina sa presťahovala do Jelšavy

1871 – 1874

navštevuje ľudovú školu v Jelšave

1874 – 1876

v školskej dochádzke pokračuje na ľudovej škole v Slovenskom Pravne

1876 – 1877

ukončuje 6. triedu ľudovej školy v Belej pri Martine

1877 – 1882

žije u rodičov v Jelšave a neskôr po presťahovaní rodiny v Revúcej, súkromným
štúdiom a samoštúdiom sa pripravuje na učiteľské povolanie

1882 – 1884

žije u tety Ľudmily Kuorkovej v Belej pri Martine a pomáha jej pri
vyučovaní, neskôr učí celkom sama

1884

po smrti Ľudmily Kuorkovej učí na ľudovej škole v Belej pri Martine

1884 – 1866

žije so starou mamou v Jahodníkoch, teraz súčasť Martina

1885 – 1886

na prelome rokov zastupuje sesternicu na pošte v Telgárte

1886

podľa otcovej vôle zloží odbornú poštársku skúšku v Revúcej,
vymenovaná za vedúcu novozriadeného poštového úradu v Blatnici

6. 5. 1886

otvorenie poštového úradu v Blatnici, kde pôsobí
do penzionovania

Blatnica, v pozadí Veľká Fatra
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1918 – 1949

po štyridsaťročnej službe ju penzionovali, naďalej žije
v Blatnici a venuje sa svojim záľubám

1942

návšteva zakladateľa Botanického ústavu PríF UK docenta
RNDr. Jána Futáka CSc., v Blatnici

1947

návšteva univerzitného profesora Pedagogickej fakulty SU
RNDr. Jána Martina Novackého v Blatnici

1947

návšteva členiek výboru Živeny

1947

navštevuje v Martine sekretariát Živeny, nemocnicu, Národný cintorín,
Slovenské národné múzeum a jeho botanickú záhradu

1949

chorá odchádza k najmladšej sestre Alme Repickej do Krupiny

12. 9. 1949

Izabela Textorisová zomrela v Krupine vo veku 83 rokov,
kde ju aj pochovali

23. 10. 1981

pietny akt na Národnom cintoríne v Martine, kde previezli telesné
pozostatky Izabely Textorisovej spolu s náhrobným kameňom
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Súkromný život a štúdium I
Andrej Textoris (1827 – 1904), otec botaničky
Izabely Textorisivej, bol advokát v Ratkovej. V roku
1871 sa s rodinou presťahoval do Jelšavy, aby bol bližšie
k okresnému súdu, neskôr sa znova presťahoval do Revúcej.
Jej matka, Antónia (1842 – 1920), bola dcérou publicistu
a ev. farára v Sučanoch Jura Kuorku (1811 – 1848), ktorý
sa venoval dejinám ev. cirkvi v Sučanoch a v Turci, prispieval
aj do Štúrových Národných novín. Jeho manželkou bola Žoﬁa,
rodená Bróziková.
V rodine sa narodilo päť dcér: Jolana (1864), Izabela
(1866, Ratková), Margita (1871, Jelšava), Oľga (1880,
Revúca) a Alma (1884, Revúca). Želaním otca bolo, aby sa
dcéry čo najskôr osamostatnili. Najkratšou cestou spojenou s najmenšími výdavkami bola
príprava na poštárske povolanie.
Erb obce Blatnica
s bodliakom

Najstaršia Jolana zložila poštársku skúšku a dostala sa ako poštárka na Oravu. Vydala sa
za zemana Kamila Klínovského. Asimilovala sa v oravskej zemianskej spoločnosti a rodine
sa celkom odcudzila.
Druhorodená dcéra Izabela zložila poštársku skúšku v Revúcej v roku 1886 a nastúpila
na novozriadenú poštu do Blatnice. Tri mladšie sestry vzdelávala potom už ona súkromne
v Blatnici, lebo „otec totiž s blahosklonným gestom ukladal takéto starosti vždy na plecia
druhých ľudí. Nasadil ﬁškálsky povýšenecký tón, narečnil veľa fráz, prázdnych, nedôstojných
a otrepaných, ktoré som vnímala iba na pol ucha. Z každej vety vytŕčalo kopýtko, že mojou
povinnosťou je postarať sa o mladšie sestry. Celkom arogantne mi naservíroval otecko túto
nehoráznosť, že je to moja povinnosť, nie jeho.“ So sestrami preberala učivo a pripravovala
ich na skúšky na meštianke. Margita prišla do Blatnice k sestre v roku 1888, poštársku
skúšku zložila v roku 1894, potom pôsobila ako poštárka v Kútoch a v Rohove. Vydala sa
za Hansa Herbera von Rohov a žila v Mödlingu pri Viedni.
Podľa slov Izabely „Oľga je z mojich sestier najnadanejšia, má aj najvyššie ambície. Chce
sa stať učiteľkou, čo bolo kedysi mojím snom. Aj ona úspešne skladá skúšky a budúci rok by
som ju rada zapísala do preparandie. Bude ju robiť súkromne u mňa, s mojou pomocou. Je
trochu iróniou osudu a pre mňa zvláštnym uspokojením, že pripravím svoju sestru do školy
vyššieho stupňa, do akej som sama nechodila.“ Oľga Textorisová (1880 – 1938, Blatnica)
navštevovala ľudovú školu v Revúcej (1886 – 1888), v Blatnici (1889 – 1890), externe
pod vedením sestry Izabely tri ročníky meštianky a učiteľský ústav v Banskej Štiavnici
a v Prešove, kde v roku 1904 maturovala. Do roku 1904 pomáhala sestre aj na pošte
v Blatnici. Potom učila v Krpeľanoch, v Blatnici (1904 – 1907), v slovensko-chorvátskej
škole v Starej Pazove pri Novom Sade (1907 – 1919), znovu v Blatnici (1919 – 1938).
Realizovala sa aj v literárnej, osvetovej a charitatívnej oblasti. Vychovala päť dievčat, medzi
nimi i osirelú, budúcu spisovateľku, Mášu Haľamovú (1908 – 1995).
Najmladšiu sestru Almu priviedol otec k sestre Izabele do Blatnice v roku 1893. Ľudovú
školu navštevovala ešte v Revúcej, potom sa už z učiva meštianskej školy pripravovala
6
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súkromne a skúšky robila
Blatnica – v dome na tomto mieste žila a pracovala Izabela Textorisová
v Martine. V rokoch
1898 – 1900 študovala
v
učiteľskom
ústave
pre
materské
školy
vo
Sﬁntu
Gheorghe
v Rumunsku, v roku
1902 získala učiteľský
diplom pre ľudové školy
na
učiteľskom
ústave
v Prešove. Alma, vydatá
Repická (1884 – 1967,
Krupina),
pôsobila
v rokoch 1900 – 1918
ako učiteľka v Dačovom
Lome, 1918 – 1967
v
Krupine.
Zbierala
výšivky a ľudové umelecké
predmety. Podľa jej zbierky bol vyhotovený vzorník
výšiviek aj s pomenovaním starých vzorov pre Slovenské
národné múzeum v Martine. Jedna z jej štyroch dcér,
Magda Runkovičová-Horváthová (1909 – 2002), sa
neskôr tiež venovala zo záľuby botanike a na botanické
vychádzky chodila aj s tetou Izabelou Textorisovou. Jej herbár je uložený v SNM-PM
v Bratislave (5 364 položiek) a v SNM-Múzeu A. Kmeťa v Martine (600 položiek).
Postarala sa aj o pozostalosť svojej tety Izabely Textorisovej.
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Súkromný život a štúdium II
Izabela Textorisová sa narodila
16. marca 1866 v Ratkovej.
Keď mala päť rokov, rodina
sa presťahovala do Jelšavy.
V roku 1871 začala chodiť
v Jelšave do ľudovej školy.
Práve vtedy tam prišiel za učiteľa
1. a 2. triedy Václav Vraný.
Všimol si u svojej žiačky veľký
záujem o prírodu a veľmi
citlivo ju v tom podporoval aj
mimo školy. Jeho vyučovanie
bolo pútavé a zaujímavé, nosil
Rodný dom Izabely Textorisovej v Ratkovej
na hodiny prírodopisu náruč
foto: Mária Baranová
poľných kvetov, ktoré najskôr
určil, a potom sa mohli žiaci
na ne pozrieť cez lupu, na tyčinky
a povrch listu. Ukazoval im aj
zbierku motýľov, chrobákov
a
iných
prírodnín.
Keď
V. Vraného po dvoch rokoch
preložili na iné miesto, bola
veľmi sklamaná a nikdy na svojho
prvého učiteľa nezabudla. Tretiu
triedu, ešte slovenskú, vychodila
v Jelšave. V roku 1874 odišla
k tete Ľudmile Kuorkovej (1845
– 1884) do Slovenského Pravna,
Pamätná tabuľa Izabely Textorisovej v Ratkovej.
ktorá tam učila. O dva roky
foto: Karol Žigo
odišla s tetou Ľudmilou a so
starou mamou Žoﬁou Kuorkovou
do Belej pri Martine, kde tetu
preložili za trest do obecnej školy. V Belej, v roku 1877, vychodila 6. triedu. Tým sa
skončilo jej verejné vzdelávanie. Ľ. Kuorková bola jednou z prvých kvaliﬁkovaných učiteliek
na Slovensku, vzdelávala sa sama a skúšky robila na preparandii v Kláštore pod Znievom.
Svoju neter vzdelávala aj mimo vyučovania a pri odchode do Jelšavy späť k rodičom
jej kládla na srdce, „aby som sa vo voľných chvíľach neprestajne učila všetko, čo mi bolo
dosiahnuteľné a chránila sa svetských márností. Držala som sa toho verne“. Bola aj horlivá
Slovenka a národné povedomie rozvíjala aj u svojej neteri.
V rokoch 1877 – 1882 žila I. Textorisová u rodičov v Jelšave, neskôr, po presťahovaní
rodiny, v Revúcej. Veľmi dúfala, že ju dá otec študovať do učiteľskej preparandie, chcela
byť učiteľkou. Ale otec nemal pre jej záujem pochopenie. Mala na šestnásty rok, keď ju
poslal naspäť do Belej, aby ju teta pripravila na poštársku skúšku. Vrátila sa k tete Kuorkovej
a k starej mame aj preto, lebo teta chorľavela a bolo jej treba pomáhať pri vyučovaní. Po jej
8
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smrti v máji 1884 doučila žiakov do konca školského roku. Učiteľská prax sa jej zapáčila
a znova začala dúfať, že s pomocou tety Ľudmily poskladá súkromne učiteľské skúšky, stane
sa učiteľkou, samostatnou a nezávislou ženou. Jej nádej zhasla, keď si uvedomila, že by sa
od nej vyžadovalo príkladné vlastenecké správanie. Preto sa nakoniec prispôsobila vôli otca
a pripravovala sa na poštárske skúšky.
V roku 1884, po skončení školského vyučovania, sa presťahovala so starou mamou
do Jahodníkov (teraz súčasť Martina). Na prelome rokov 1885 a 1886 zastupovala
sesternicu na pošte v Telgárte. V apríli 1886 dostala vymenovanie na otvorenie nového
úradu v Blatnici a nariadenie, že má zložiť poštársku skúšku v Revúcej. Poštársku skúšku
zložila v tom istom roku a stala sa poštárkou v Blatnici.

9

Pôsobenie na pošte v Blatnici
Do Blatnice prišla Izabela Textorisová so
starou mamou a poštový úrad otvorila 6. mája
1886. Mala vtedy dvadsať rokov a Blatnica sa
stala jej celoživotným domovom. Do svojho
pamätníka napísala: „Hneď na prvý pohľad ma
očarila tklivá krása tunajšej prírody, precítila som
extázu dosiaľ neznámu. Na prvý pohľad som sa
zaľúbila do tohto rozprávkového kúta nášho
Slovenska. Tu sa mi bude krásne žiť a výborne
pracovať, pomyslela som si natešená. Zariadim si
život, ako mi navrhol Václav Vraný. Zozbieram
a spracujem postupne turčiansku ﬂóru. Založím si
vlastný herbár a budem mať čo robiť, aj keby som
žila sto rokov.“
Dedinčania sa jej zdali prívetiví a rodina
tamojšieho farára ju prijala ako svoju medzi
štyri vlastné dcéry. Pán farár objednával
skoro všetky slovenské časopisy, ktoré si vždy
mohla prečítať ako prvá. Dom, ktorý prenajali
ako poštu, bol prostá sedliacka chalupa. Predná
izba bola úradná miestnosť, v druhej bývali so
starou mamou. Na protiľahlej strane pitvora
bola kuchyňa a komora. Všade okolo domu
nasadila plno kvetov, najmä georgín,
jej
záhradu obyvatelia Blatnice veľmi obdivovali.
Izabela Textorisová s priateľkami
Pani poštárka vzbudzovala prirodzený rešpekt
Drahotinou Kardošovou-Križkovou
a do útulného prostredia pošty sa vchádzalo
a Milinou Chorvátovou
s bázňou. Na jej pôsobenie v Blatnici kronikárka
obce Mária Ilavská spomína: „Za písacím stolom
sedela a skúmavo sa na príchodzieho pozerala
pani poštárka, prísna a kráľovsky vznešená.
A beda, ak si človiečik nedal na sebe záležať.
Bolo treba zaklopať, úctivo a hlasno pozdraviť,
i ruky museli byť čisté, papiere nepokrčené,
i vyrátať si, koľko príde vydať, keď máš v ruke
šesták a ,marka’ stojí 5 halierov. Známku na list
bolo treba navlažiť hubkou, a pritom sa obyčajne
ukázal nečistý ohryzený nechtík a... nešťastie
bolo hotové.“
Prvé dni jej na pošte vypomáhal kolega
z Mošoviec. Nevidel sa mu jej záujem
o štúdium latinskej učebnice, všade za ňou
sliedil a rozširoval, že je zarytá panslávka.
Zistila, že otvára jej listy, pretože pošta išla Pamätná tabuľa mesta Krupina, kde I. Textorisová
cez Mošovce. Na základe jej súkromnej strávila posledné dni svojho života
foto: PhDr. Miroslav Lukáč
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Cintorín v Martine, kde v roku 1981 previezli
telesné pozostatky I. Textorisovej

korešpondencie napísal na ňu udanie, že takúto nebezpečnú panslávku nemožno trpieť
na maďarskej kráľovskej pošte. Ďalšiu korešpondenciu si už dávala posielať na adresu
pána farára. Mali dohodnuté poznávacie znamenie. Ak krstné meno bolo uvedené iba
začiatočným písmenom, list patril jej a hneď si ho ponechala. Rovnako aj listy, ktoré písala,
posielala najprv do Kremnice po jednej Blatničanke Pavlovi Križkovi (1841 – 1902) alebo
jeho dcére Drahotíne, oni ich potom posielali adresátom. S viacerými botanikmi, na jej
požiadanie, korešpondovali po nemecky. Musela skrývať svoje národné povedomie, lebo sa
bála, že príde o zamestnanie. Neobávala sa len o seba. Celé roky u nej žila stará mama a jej
tri mladšie sestry, ktoré učila a vychovávala a od roku 1898 sa starala aj o oboch rodičov,
najmä nevládneho otca. Hoci sa ešte v roku 1891 presťahovali z pošty do väčšieho bytu,
aj tak ich stále bolo s najmladšími sestrami päť. Bola však rada, že môže rodičom poskytnúť
útulok v starobe.
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Botanizovanie vo Veľkej Fatre
Svedomite si vykonávala svoju prácu a postupne si obyvatelia Blatnice zvykli na jej nezvyčajné
záľuby a návštevy. Na pošte pomáhala dedinčanom, ktorí nevedeli po maďarsky, vyplňovať
sprievodky, písať adresy a prečítať listy. Popri práci a starostiach si vždy našla čas na svoje
záľuby a štúdium. Vo svojom pamätníku píše: „Moja večerná univerzita sa začína medzi
deviatou až desiatou hodinou. Počkám, kým sa stará mama uloží a unavená Margita zavrie zošit
s algebrou. Vtedy zhasnem veľkú lampu, ktorá osvetľuje celú izbu, a prinesiem si z kuchyne malú
ručnú petrolejku. Opatrne ju zakryjem z troch strán papierovým tienidlom, aby som nerušila
spiace, a utiahnem sa za malý stôl. Otvorím zápisník v pekne vyšívanom obale. Do zápisníka
denne zapisujem plán, ktorý mienim splniť. A potom sa dám do práce. Kým mám ešte čerstvú
myseľ, študujem naplánovanú látku a robím si poznámky z prebraného učiva. Potom sa trochu
uvoľním a čítam. Túto časť svojej večernej zábavy som si poeticky pomenovala: Hodinka
hovorov s najväčšími duchmi ľudstva. Na záver si urobím plán na zajtrajšok, čo preberiem sama
a čo s Margitou a so Zuzkou. Keď nie som unavená, chytím svoj pamätník alebo napíšem list.
Veľmi často ani nezbadám, že je dávno po polnoci a že som si posedela pri petrolejke aj vyše
troch hodín v spoločnosti, v ktorej som sa nikdy nenudila.“
Najmä v zimných mesiacoch, keď nemohla chodiť na botanické vychádzky a nezbierala
rastliny, sa intenzívne venovala štúdiu cudzích rečí. Vďaka tete Ľ. Kuorkovej vedela slušne
po maďarsky a nemecky a stále sa v oboch jazykoch zdokonaľovala. Štúdiu jazykov sa venovala
niekoľko hodín denne, aby si mohla ako botanička neskôr písať so zahraničnými botanikmi.
Usilovne sa prehrýzala zákonmi latinskej gramatiky a s pomocou Andreja Kmeťa sa naučila
všetko potrebné z latinčiny. Aby si mohla prečítať v pôvodine diela významných svetových
spisovateľov a preštudovať ruské dejiny, naučila sa po francúzsky, taliansky, anglicky,
prehrýzla sa azbukou, ťažkou gramatikou a naučila sa ruský jazyk. Sťažovala sa, že prvý raz
v živote zlyhala pri učení sa rumunčiny, možno pre nevhodnú učebnicu alebo vyčerpaním
domácimi a rodinnými starosťami. Ale aj tak sa nevzdala a zdokonalila sa aj v tomto jazyku.
Jazyky učila aj svoje netere a okrem toho prijímala aj súkromné žiačky, aby si privyrobila
a mohla kúpiť sestrám zimné topánky, ale najmä knihy pre seba. Majetnejší Blatničania jej
dôverovali a posielali k nej deti, aby ich učila francúzštinu alebo vyšívanie. Francúzštinu učila
aj deti blatnického farára, a keď sa pani farárka nedívala, aj slovenský pravopis.
Na pošte v Blatnici pôsobila viac ako štyridsať rokov. Tam prežila 1. svetovú vojnu
a s nadšením vítala vznik Československej republiky. Bolestne ju zasiahlo, keď krátko na to
dostala dekrét, že je „prepustená zo služby pre vysoký vek a nespôsobilosť k ďalšej službe“ bez
nároku na dôchodok. Za dlhotrvajúcu službu dostala „dar z milosti“ 225 korún mesačne,
ktorý na osobný príhovor Eleny Maróthy-Šoltésovej zvýšili na 400 korún. Vždy sebestačná
žena veľmi ťažko znášala, že musela občas prijať pomoc od sestier a neterí. Naďalej žila
v Blatnici a venovala sa svojim záľubám, najmä botanike. Vo svojom pamätníku sa vyznáva:
„Mojou najväčšou túžbou v živote bolo študovať. To bola moja žiarivá hviezda, pre ktorú by som
bola vedela aj hory prenášať. Nikdy som netúžila po prepychu ani bohatstve. Ale strašne mi je
ľúto, že som nemohla uplatniť svoje rozumové schopnosti.“
Dňa 26. augusta 1949 napísala priateľke, profesorke Viere Štetkovej, že leží v nemocnici
v Martine. Jej zdravotný stav sa nezlepšoval, preto ju previezli do Krupiny k najmladšej
sestre Alme Repickej. Izabela Textorisová zomrela obklopená láskou svojich najbližších 12.
septembra 1949 v Krupine, kde ju aj pochovali. V roku 1981 jej telesné pozostatky
exhumovali a previezli aj s pomníkom na Národný cintorín v Martine. Pietny akt sa konal
23. októbra 1981.
12
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Veľká Fatra – vrch Ostrá
foto: Zdeno Vlach
13

Práca v botanike I
Už od útleho detstva ju zaujímali
rastliny a žiadalo sa jej spoznávať krásy
prírody. V ľudovej škole v Jelšave
pri vyučovaní a na botanických
vychádzkach jej záujem postrehol
a podporoval učiteľ Václav Vraný
(1851 – 1929), neskôr významný
botanik a múzejník. V Jelšave učil
len dva roky, ale umocnil v nej veľkú
túžbu venovať sa botanike. Po jeho
odchode až po ôsmich rokoch našla
v Slovenských pohľadoch jeho článok
Výlet na Gerlach (1881), kde píše
aj o rastlinách, ktoré zbieral. Mala už
na šestnásty rok a žiadne botanické
skúsenosti. Zaumienila si, že aj ona
Rukopis katalógu herbára Izabely Textorisovej
bude, tak ako jej učiteľ, zbierať a sušiť
rastliny. Bez odborných vedomostí
zbierala rastliny, ktoré sa jej páčili a sušila v knihách, za čo ju teta veľmi karhala, lebo to pokladala
za mrhanie času. Až v lete v roku 1885 navštívila V. Vraného v Lomničke. Spolu zbierali lúčne
kvety a ukázal jej, ako zbierať rastliny aj s korienkami, ako ich vysušiť, potom prilepiť na suchý
hárok, doplniť dátum zberu, miesto náleziska a meno zberateľa. Poučil ju, ako určovať rastliny
podľa odborného kľúča na určovanie rastlín a ako povýšiť suchú rastlinu na herbárovú položku,
ktorá bude vedeckým dokladovým materiálom, to znamená doplniť ju správne vyplneným
štítkom s uvedením vedeckého mena rastliny, miesta náleziska, dátumu zberu a mena zberateľa,
prípadne určovateľa. Na rozlúčku jej daroval nemecký kľúč na určovanie rastlín. Aj neskôr
jej pomáhal a vyučoval ju na diaľku, kontroloval správnosť jej určenia. Povzbudzoval ju, aby
usilovne zbierala rastliny zo svojho okolia, potom si dala natlačiť herbárové štítky s nápisom
Herbarium Textoris, a to bude jej vstupná brána do slovenskej vedy.
Po úmrtí manželky jej V. Vraný prestal písať. Bála sa, že nemá ešte dosť skúseností a sama v práci
nebude môcť pokračovať. Vtedy prevzal úlohu učiteľa Andrej Kmeť (1841 – 1908), katolícky
kňaz z Prenčova, známy slovenský botanik, archeológ, etnograf, zakladateľ Muzeálnej slovenskej
spoločnosti a Slovenského múzea v Martine. Urobil jej presný program práce, odporúčal novšie
botanické knihy, a to nemecké, maďarské aj české, ktoré musí v zime preštudovať a viaceré
z nich jej aj požičiaval. Rovnako aj botanické časopisy. Veľmi jej pomáhali Kmeťove povzbudivé
listy, s veľkou trpezlivosťou jej odpovedal na všetky otázky týkajúce sa určovania rastlín, ktoré
mu poslala – „najmä s presným určením potvorských tráv, ktorých je more a sotva sa líšia od seba.“
Tešila sa, keď sa jej časť rastlín podarilo určiť správne, že sa skúšanie na diaľku podarilo, keď to
nevyšlo, pokladala to za reparát a študovala ešte pozornejšie. Postupne pod jeho vplyvom začala
zbierať a herbarizovať aj huby, machy, lišajníky, vypytovala sa ľudí aj na názvy rastlín, ako ich
oni menujú a na názvy chotárov. V roku 1893 so svojou priateľkou Drahotínou Križkovou aj
osobne navštívila Andreja Kmeťa v Prenčove a zbierala s ním rastliny na Sitne a Tatárskej. Jej
večerné štúdium prinášalo výsledky a ako píše v pamätníku „Nad zložitou ríšou papradín, tráv
a lišajníkov, v botanike najťažšou, začína mi presvitať. Už niet tej tmy, čo by sa krájať dala, ako bolo
pred mesiacom.“
14
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Ďalším, kto ju povzbudzoval v botanickej práci, určoval
a posielal herbáre, bol ev. kňaz Jozef Ľudovít Holuby
(1836 – 1923) zo Zemianskeho Podhradia a neskôr
z Pezinka. Z korešpondencie vieme, že bola v písomnom
kontakte a vymieňala si herbarizované rastliny s viacerými
botanikmi pôsobiacimi na Slovensku – Karolom
Brančíkom (1842 – 1915) z Trenčína, Jánom Fábrym
(1830 – 1907) z Rimavskej Soboty, Jozefom Dohnánym
(1873 – 1947) z Bratislavy, Jánom Petrikovichom (1846
– 1914) z Martina, so Samuelom Kupčokom (1850
– 1914) z Krupiny, s Antalom Margittaiom (1880 –
1939) a inými. Po určitom čase nadviazala opäť kontakt
s Václavom Vraným. Veľmi ťažko znášala, keď pre
bolesti pravej ruky, ktorú si zlomila v detstve a začala mať
problémy ňou písať, musela obmedziť korešpondenciu
s botanikmi a priateľkami. Spolupráca sa obnovila, keď
sa naučila písať ľavou rukou a po dlhom cvičení písala
rovnako dobre oboma rukami.
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Vzorkovnica tráv Izabely
Textorisovej
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Cyclamen fatrense – cyklámen fatranský
foto: Zdeno Vlach
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Práca v botanike II
Hneď po príchode do Blatnice každú
voľnú chvíľu využívala na botanické
výskumné cesty do Gaderskej, Blatnickej
a Necpalskej doliny, na Tlstú, Plešovicu,
do Vápennej doliny a postupne
na mnohé ďalšie lokality vo Veľkej Fatre.
Jej najväčším sviatkom bolo, keď pred
kosením lúk v prvých júnových týždňoch
vyšla na hole pod Krížnu a zbierala
vzácne rastliny do svojho herbára.
Na botanických vychádzkach ju často
sprevádzali jej mladšie sestry a dievčatá
z fary. Rastliny zbierala aj na Muráni a Brádne pri dovolenkovej návšteve rodičov a všade, kde
sa dostala. Usilovne zbierala a sušila rastliny a neprekážalo jej, že „náš ľud vôbec nedôveruje
takej práci, ktorá je bez viditeľného úžitku. Nejde mu do hlavy, že by sa niekto z vlastnej pasie
driapal po horách a skalinách, dral podošvy, podaromnici strácal čas, a nikto mu za to nezaplatil.“
Jej pomôcky pre prácu boli veľmi skromné, tvorili ich lupa a niekoľko českých, maďarských
a nemeckých kníh, medzi nimi aj F. Hazslinszkého Magyarhon edényes növényeinek füvészeti
kézikönyve (Botanická príručka cievnatých rastlín Uhorska) z roku 1872, ktorú si kúpila, keď
pri botanizovaní stratila kľúč darovaný V. Vraným. O mikroskope mohla len snívať, rovnako si
nemohla dovoliť predplatiť odborné zahraničné časopisy. Napriek všetkým ťažkostiam a vďaka
jej intenzívnemu záujmu o štúdium rastlín postupne veľmi dobre poznala okolie svojho
pôsobiska a jej herbár sa rozrastal každým rokom. Pravidelne posielala herbárové položky
aj Andrejovi Kmeťovi pre budúce Slovenské múzeum. Tieto jej rastliny sú teraz súčasťou
herbárovej zbierky A. Kmeťa, tzv. Kmeťovho herbára, ktorá je uložená v Slovenskom
národnom múzeu – Prírodovednom múzeu (SNM-PM) v Bratislave. V tejto herbárovej
zbierke sú aj herbárové položky, ktoré posielala iným botanikom na Slovensku.
Na radu jej skúsenejších učiteľov začala si vymieňať zaujímavé rastliny s členmi výmenných
spolkov v Rakúsku, Nemecku, vo Švédsku, v Holandsku, Thüringene a na Morave
a korešpondovať so zahraničnými botanikmi, napríklad s Vincentom Borbásom (1844 –
1905), Arpádom Degenom (1866 – 1934), Ernestom Ságorským (1847 – 1929),
Hermanom Zahnom (1865 – 1940), Axelom N. Lundströmom (1847 – 1905), so
Stanislavom Traplom (1884 – 1946), s Karlom Dominom (1882 – 1953) a ďalšími.
Botanici mali záujem o niektoré zvláštnosti Turca a ona zase získala zriedkavé druhy od nich.
Tešilo ju aj, že sa dostávala do styku s milými, múdrymi a so vzdelaným ľuďmi, ktorí mali
podobné záľuby ako ona. Tak sa postupne stávala známou a uznávanou aj v zahraničí a jej
herbárové položky sa nachádzajú v zbierkach viacerých zahraničných inštitúcií.
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Spolupráca s botanikmi

Rukopis práce, ktorý v roku 1930 poslala
Izabela Textorisová do Matice slovenskej

Publikovaná práca Izabely Textorisovej v maďarskom časopise Botanikai Közlemények
v roku 1913
22

V roku 1887 – 1889 zbieral rastliny v oblasti
Turca János Wagner (1870 – 1955), ktorý
študoval na preparandii v učiteľskom ústave
v Kláštore pod Znievom. Dozvedel sa, že blatnická
poštárka zbiera rastliny a v roku 1891 ju navštívil.
Bol nadšený jej herbárom. V roku 1901 uverejnil
prácu Adatok a Turócz vármegye ﬂorájához
(Príspevok k ﬂóre Turčianskej župy) v ročenke
Uhorského karpatského spolku v maďarčine,
v ktorej sa odvoláva aj na jej súkromný Herbarium
Textoris. Po uverejnení článku ju navštívil aj botanik
Antal Margittai (1880 – 1939), ktorý pôsobil
v rokoch 1904 – 1916 ako profesor v učiteľskom
ústave v Kláštore pod Znievom a v Turčianskych
Tepliciach. Prezrel si jej herbár a odvtedy sa naň
odvolával vo svojich článkoch. Niekoľkokrát ju
v Blatnici vyhľadal aj budapeštiansky botanik
Sándor Jávorka (1883 – 1961) a nahováral ju,
aby výsledky svojej botanickej práce vedecky
spracovala. Keď váhala, lebo botaniku pokladala
za svoje súkromné potešenie, odvolával sa na jej česť
botanika, až nakoniec kapitulovala. V roku 1913
vyšla v maďarskom odbornom časopise Botanikai
Közlemények jej práca Florisztikai adatok Turócz
vármegyéböl (Floristické dáta z Turčianskej stolice)
v maďarskom jazyku s nemeckým súhrnom. V tom
istom roku ju vydali aj ako separátny výtlačok. Práca
má len šesť strán, ale uviedla v nej vyše 100 rastlín
z Turčianskej stolice, najmä okolia Blatnice, ktoré
dovtedy neuviedol z tejto oblasti žiadny botanik.
Všade uviedla miesto výskytu a dátum zberu, tak
ako to vyžaduje odborná práca. Doplnila tak článok
Jánosa Wagnera, ktorý prvý upozornil na veľké
rastlinné bohatstvo Gadera a Blatnice.
Neskôr prišla do Blatnice maľovať rastliny aj
známa botanická ilustrátorka a spolupracovníčka
S. Jávorku Vera Csápody (1890 – 1985)
z Budapešti a zistila, že I. Textorisová má ďalšie
zaujímavé a ešte neuverejnené turčianske rastliny.
Nové nálezy stále pribúdali, a tak na odporúčanie
A. Margittaia spracovala svoje poznatky o ﬂóre
Turca do väčšej práce, kde zhrnula všetko dovtedy
nájdené. Rukopis práce „O turčianskej ﬂóre“
poslala v roku 1930 do súbehu Matice slovenskej
v Martine. Práca bola v súbehu odmenená a autorka
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za ňu dostala odmenu 1 000 korún a pochvalné
uznanie. Rukopis má 115 strán, I. Textorisová
v ňom uviedla rastliny zo 447 rodov (16 rodov
papraďorastov, 431 rodov kvitnúcich rastlín).
Obsahuje všeobecné informácie o rozšírení
druhov, len ojedinele presnejšiu lokalitu výskytu.
Niekde uvádza aj slovenské ľudové názvy rastlín.
Tlačou však práca nikdy nevyšla. Rukopis práce je
uložený v Archíve literatúry a umenia Slovenskej
národnej knižnice (ALU SNK) v Martine a je
cenným zdrojom informácií pre súčasných
botanikov.
Floristické práce Izabely Textorisovej boli
podkladom príspevkov aj ďalších botanikov,
napríklad Jána Petrikovicha a jeho článku
Botanické výskumy na holi Krížnej (1576 m),
v Gaderi a na Tlstej (1406 m) z roku 1912.
Na jej prácu O turčianskej ﬂóre upozornil aj Ján
Futák (1914 – 1980) v štúdii Kremnické hory
(1943), ktorý si rukopis jej práce a herbár prezrel
pri návšteve u nej v roku 1942 a vyjadril sa, že
na tie časy boli na vysokej vedeckej úrovni.
Herbár, ktorý bol cenným zdrojom informácií
viacerým botanikom, mala až do konca života
u seba v Blatnici starostlivo uschovaný v podkrovnej
izbičke. V roku 1947 ju s profesorkou Vierou
Štetkovou navštívil univerzitný profesor Ján
Martin Novacký (1899 – 1956) a prezeral si
jej herbár. Obdivoval jej prácu, nadšenie a lásku
k prírode bez nárokov na zisk a slávu, ktorá sa
čiastočne zachovala v jej Herbarium Textoris.
Po jej smrti herbár previezli na Prírodovedeckú
fakultu Univerzity Komenského do Bratislavy
a je uložený na Katedre botaniky PríF UK ako
samostaná kolekcia. Jej rukou písaný katalóg
herbára je v archíve Botanického oddelenia SNMPM v Bratislave.
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Veľká Fatra – vrch Tlstá
foto: Zdeno Vlach
24

Carduus × textorisianus Marg.

Začiatkom mája v roku 1893 našla na vrchu
Tlstá zaujímavý bodliak, ktorý podľa jeho znakov
nevedela určiť. Poslala ho botanikovi Antalovi
Margittaiovi a tiež Andrejovi Kmeťovi, ktorí
jej odpovedali, že našla niečo nové, doteraz
neznáme v botanických kruhoch. Po preštudovaní
a konzultovaní aj s Jozefom Ľ. Holubym ho
A. Margittai pomenoval Carduus × textorisianus.
Do botanického povedomia sa dostal až zásluhou
Sándora Jávorku, ktorý uviedol tento taxón
v 2. zväzku diela o uhorskej ﬂóre – Magyar Flóra
(Flora Hungarica) (1925) – ako kríženca bodliaka
tŕnitého (Carduus acanthoides) a bodliaka
laločnatého (Carduus lobulatus). Hoci nový
taxón, ktorý je pravdepodobne až trojnásobný
kríženec, vyžaduje ďalšie štúdium, meno
Izabely Textorisovej sa ním natrvalo zapísalo aj
do botanickej nomenklatúry.
25

Ďalšie záujmy
Záujem a túžba po poznávaní sa u Izabely Textorisovej neobmedzila len na botaniku. Vo svojej
večernej univerzite študovala cez zimné mesiace nemeckú príručku o nerastoch a s pomocou
A. Kmeťa pomerne rýchlo vnikla do mineralógie a do kryštalických sústav. V Blatnickej
doline hľadala nerasty a pochvaľovala si, že práca s nimi je pohodlnejšia ako s rastlinami,
lebo sa nelámu a neplesnivejú. Čoraz viac ju očarovali zákonitosti a neuveriteľná harmónia
v prírode. Podporila anonymne pod značkou Xa ﬁnančne aj kúpu kompletnej zbierky
cudzích nerastov pre múzeum, keď A. Kmeť oznámil v Národných novinách zbierku
na tento cieľ.
Jej záujem o hvezdárstvo inšpiroval Kantov citát: „Hviezdnaté nebo nado mnou a mravný
zákon vo mne.“ Najskôr si preštudovala mapu hviezdnej oblohy a potom podľa mesiacov,
večer, keď bola jasná obloha, hľadala súhvezdia, planétu Mars a hviezdy Polárku,
Kassiopeu, Andromédu... Spokojná sa vracala naspäť k štúdiu „šťastná a v povznesenej
nálade. Ba namýšľam si, že mi aj štúdium ide lepšie, že mám akosi čistejšiu a vnímavejšiu hlavu
po výlete na hviezdnej oblohe“. Hoci jej záujem o túto oblasť bol len amatérsky, Slovenská
astronomická spoločnosť pri SAV pomenovala jej menom novú planétku objavenú
Petrom Kušnirákom v Ondřejove – (30252) Textorisová = 2000 HE24.
Vo Veľkej Fatre sa nachádza viacero kvapľových jaskýň. Aj tie upútali jej pozornosť,
očarili ju nádherné stalaktity, ktoré sa „skveli ako brilianty.“ Viaceré preskúmali aj
s priateľkou Drahotínou Kardošovou-Križkovou a jednu z nich pomenovali Jarmilkou.
Od roku 2008 jaskyňa v NPR Tlstá má názov Jaskyňa Izabely Textorisovej.
Zaujímala sa aj o archeológiu a spolu s blatnickým pánom farárom získavali pamiatky
na dávne kultúry, ktoré sa našli pri kopaní základov domu alebo na svahoch Plešovice.
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Na území Blatnice bolo prehistorické sídlisko a nálezy posielali A. Kmeťovi pre budúce
Slovenské múzeum.
Okrem záujmu o prírodné vedy zbierala v zimných mesiacoch topograﬁcké údaje pre
profesora slovanskej ﬁlológie Františka Pastrnka (1853 – 1940) na univerzitu do Prahy,
vypĺňala nárečové hárky a materiál triedila podľa návodu. Hotovú prácu poslala
do Kremnice Pavlovi Križkovi, ktorý ho sústreďoval pre celé Slovensko. Na požiadanie
P. Križku zozbierala slovenské priezviská z Blatnice a okolia, ktoré on zbieral zo všetkých
slovenských krajov.
Nezaujímala sa len o štúdium odborných aj zaujímavých kníh, ale mala rada aj ručné
práce. Rada vyšívala, najmä farebne krásne zladenú ľudovú výšivku, ale neznášala
nezmyselné háčkovanie nekonečných metrov čipiek. Pomáhala priateľke Maríne
Maliakovej-Ormisovej organizovať pre ženy v domácnosti niekoľkomesačné kurzy šitia
spolu s vyučovaním pravopisu, prednáškami o našich dejinách a literatúre. Bolo to spojené
s dosť veľkým rizikom, preto musela byť opatrná, aby o miesto poštárky neprišla. Vážila si
svoju samostatnosť a verila, že raz sa budú môcť ženy uplatniť v spoločnosti rovnako ako
muži. Zostala slobodná, lebo nestretla vo svojom osobnom živote takého muža, ktorý by
rešpektoval jej túžbu po vzdelaní a bohatom vnútornom živote.

Osobné predmety a pracovné pomôcky používané Izabelou Textorisovou pri určovaní rastlín

27

Záujem o literatúru, budovanie knižnice
Druhou najväčšou láskou Izabely Textorisovej bol hlboký vzťah ku knihám, k literatúre
a jej zhromažďovaniu. Rozsiahla korešpondencia, uložená v ALU SNK v Martine, dokladá
cieľavedomé budovanie osobnej knižnice, ktorá je ojedinelým typom mimoriadne
hodnotnej zbierky. Finančné pomery jej nedovoľovali kupovať knihy v takom množstve,
ako by chcela. Ale aj tak je prekvapivý obsah a prehľad I. Textorisovej o literatúre.
V knižnici mala knižné zväzky v jazykoch, ktoré plynule ovládala. Hovorila, písala a čítala
okrem slovenčiny po nemecky, maďarsky, francúzsky, rusky, anglicky, taliansky, rumunsky
a latinsky. Okrem toho mala v knižnici veľmi starostlivo zviazané ročníky viacerých
časopisov. Jej knižnica obsahovala významné diela svetovej aj slovenskej literatúry.
Kniha bola jej každodenným spoločníkom. Vzájomne si knihy darovali so svojimi
priateľkami alebo sa nimi sama „prekvapovala“ a kupovala si ich k sviatkom. V jej knižnici
boli diela českých autorov Rudolfa Pokorného (Potulky po Slovensku), Svatopluka Čecha,
Jaroslava Vrchlického, Jaroslava Vlčka, Elišky Krasnohorskej, Vilmy Seidlovej-Sokolovej,
poetky Boženy Jesenskej. Zo slovenských autorov si obľúbila Svetozára Hurbana
Vajanského, Pavla Országha Hviezdoslava, Ľudovíta Štúra, Jána Kollára, Jána Hollého,
nechýbali diela Ľudmily Podjavorinskej, Terézie Vansovej, Eleny Maróthy-Šoltésovej,
ale aj chorvátskej poetky Milky Pogačicovej. Vo svojej knižnici mala a čítala v origináli
Tolstého Annu Kareninovú, Puškinovho Eugena Onegina a Krylovove bájky. Taktiež
mala rada Dostojevského, Turgeneva, Gogoľa, Lermontova. V anglickom origináli čítala
Shakespearovho Hamleta, v nemčine Laokoóna, dielo ﬁlozofa G. E. Lessinga, poznala
diela H. de Balzaca, B. Shawa, G. Sandovej a iných.
Viaceré knihy si požičiavala, najmä z bohatej knižnice Pavla Križku z Kremnice
prostredníctvom jeho dcéry a svojej priateľky Drahotíny Kordošovej-Križkkovej. Boli to
v origináli diela Alexandra von Humboldta, Jeana J. Rousseaua, Voltaira (Filozoﬁcký
výber), Immanuela Kanta (O sile ľudskej vôle), talianskeho spisovateľa Edmonda de
Amicis (Srdce), ako aj Dejiny Ruska, ktoré si mohla nechať niekoľko mesiacov. Je
pochopiteľné, že takáto literatúra významne ovplyvňovala jej myslenie a názory.
Súčasťou knižnice Izabely Textorisovej boli učebnice, gramatické príručky a pedagogické
spisy, ktoré potrebovala pri vyučovaní sestier a súkromných žiačok. Slovenský pravopis
a syntax učila na diaľku aj svoje priateľky. Neodmysliteľnou súčasťou jej knižnice boli
slovníky, napríklad česko-francúzsky, česko-latinský, česko-ruský, maďarsko-francúzsky
s frazeologickým dodatkom a podobne. Nové knihy do knižnice získala aj kontaktmi
s významnými slovenskými osobnosťami. Dôležitou zložkou knižnice boli odborné diela
s prírodovednou tematikou. Medzi prvé patril nemecký kľúč na určovanie rastlín, ktorý
jej daroval v roku 1885 V. Vraný pri jej návšteve v Lomničke. Nasledovali ďalšie
publikácie. Píše o kúpe dvoch nových nemeckých učebníc botaniky, vedeckej práce
o machoch a papradinách, ale aj ďalších modernejších učebníc v češtine a nemčine.
Pravdepodobne mala v knižnici aj periodiká, v ktorých vychádzali práce jej najbližších
spolupracovníkov, najmä A. Kmeťa, V. Vraného, J. Ľ. Holubyho, K. Brančíka, ale aj
S. Jávorku, A. Margittaia, J. Wagnera a iných.
Knižnica Izabely Textorisovej a súpis teoreticky zrekonštruovanej jej knižničnej zbierky
sú uložené v archíve Odboru správy historických knižničných dokumentov a fondov
Slovenskej republiky v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Časť knižnice je neznáma
a stále sa po chýbajúcich knihách pátra. Časť knižnice zostala pravdepodobne aj v rodine.
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Veľká Fatra – Čierny kameň
foto: Zdeno Vlach
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Izabela Texorisová sa živo zaujímala
o dianie v slovenskej spoločnosti. Mala
dve dobré priateľky z uvedomelých
slovenských
rodín,
ktoré
ju
informovali o najnovších udalostiach.
Drahotína
Kardošová-Križková
(1867 – 1944) žila v Kremnici
a jej otec bol archivár a historik.
Vzdelanie si rozširovala samoštúdiom.
Venovala sa národopisu a zbieraniu
ľudových výšiviek, vydala niekoľko
prác s týmto zameraním, napríklad
Vzorník
krížikového
vyšívania
ľudového v Honte na Slovensku
(1926). Pravidelne, aspoň raz
týždenne si písali, najmenej dva
razy do roka sa navštevovali
v Kremnici alebo v Blatnici. Chodili
spolu aj na botanické vychádzky
a navštívili A. Kmeťa v Prenčove.
Od nej mala informácie o nových
slovenských knihách a rozličných
podujatiach a považovala za pravý
pôžitok ich listové rozprávania.
Písali si po slovensky a pokladali to
za pravidelné cvičenia v rodnej reči.
Druhou jej priateľkou bola Marína
Maliaková-Ormisová (1861 – 1946),
dcéra slovenského profesora Samuela Ormisa. Bola samostatnou ženou, organizovala
po mestečkách niekoľkomesačné krajčírske kurzy potrebné pre ženy v domácnosti
a spájala ich s osvetovou výchovou, prednáškami o dejinách a literatúre. Neskôr mala
vlastnú krajčírsku dielňu v Revúcej, potom žila v Banskej Bystrici. Beletristické romanticko-sentimentálne útvary uverejňovala v Slovenských pohľadoch, Národných novinách, Dennici
a Živene. S Izabelou Textorisovou mali menej možností na osobné stretnutia, ale pravidelne
si písali o knihách, o návšteve Prahy a Drážďan. Ako vianočný darček jej Marína poslala
Hollého epos Sláv alebo jej kúpila v Prahe Amiciho knižnú novinku Srdce. V Blatnici jej
Izabela Textorisová v roku 1888 pomohla pripraviť kurz šitia, počas ktorého u nej bývala.

32
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Spolupráca so vzdelancami a spisovateľkami
Izabela Textorisová poznala mnohých slovenských
vzdelancov. V lete roku 1888 sa osobne zoznámila so
spisovateľkou Teréziou Vansovou (1857 – 1942), ktorej
poviedky čítala v Národných novinách a v Slovenských
pohľadoch. Bola v písomnom aj osobnom kontakte
s Elenou Maróthy-Šoltésovou (1855 – 1939). Obe
ženy boli známe svojím literárnym dielom a celoživotným
zanietením pre ženské hnutie, angažovanosťou v spolku
Živena, vydávaním časopisov Dennica a Letopis Živeny.
Rozoberali spolu názory na postavenie ženy v spoločnosti,
možnosti ich vzdelania a uplatnenia najmä nevydatých žien
a vdov s deťmi. Zaujala ju aj tvorba Ľudmily Podjavorinskej
(1872 – 1951) a pozvala ju na návštevu do Blatnice. Ich
stretnutie však neprerástlo do hlbšieho priateľstva, ale aj
naďalej sledovala jej literárne diela.
Prostredníctvom kníh poznala tvorbu aj českých spisovateľov a spisovateliek, rozprávali
jej o nich aj priateľky, ktoré sa s nimi zoznámili pri návštevách Prahy. Nakoniec sa jej
túžba splnila a v roku 1892 na pozvanie Vilmy Seidlovej-Sokolovej (1859 – 1941)
na niekoľko dní navštívila tajne Prahu. Zoznámila sa s Eliškou Krasnohorskou (1847
– 1926), navštívila divadlo, prezrela si pamätihodnosti Prahy, najmä Rudolfínum,
Hradčany, okolie Karlovho mosta, Malú stranu. Obdivovala všetku tú krásu, o ktorej
veľa počula, ale nedúfala, že ju uvidí na vlastné oči. Ako svadobný dar V. Seidlovej-Sokolovej vyšila obrus na ľanovom plátne s badínskym vzorom, ktorý jej poslala s dlhým
gratulačným listom. Ich korešpondencia pokračovala aj v nasledujúcich rokoch.
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Korešpondencia Izabely Textorisovej s jej priateľkami, ale aj botanikmi a so spisovateľmi,
je uložená v ALU SNK v Martine. Obsahuje desiatky až stovky listov a je cenným
zdrojom informácií o názoroch, myslení, záľubách i každodennom živote ich pisateľov.
Korešpondencia Textorisovej (29 jednotiek) Andrejovi Kmeťovi je v archíve SNM-EM
v Martine.
Izabela Textorisová od zoznámenia sa s T. Vansovou
nosila v sebe túžbu vyskúšať svoje sily aj v beletrii. Chcela
zachytiť svoje zážitky z detstva a svoje národné prebudenie.
Podporila ju v tom aj E. Maróthy-Šoltésová slovami
L. N. Tolstého, „že človek sa má dať do písania iba vtedy,
ak sa presvedčí, že by nemohol ďalej žiť, keby nenapísal, čo
má na srdci.“ Až v roku 1892 v nej dozrelo rozhodnutie
a začala písať poviedku Zásvit. Odovzdala ju Vilme
Sokolovej pri návšteve Prahy. Uverejnili ju v almanachu
Dívčí svět v roku 1893 pod pseudonymom B. Rudinská.
Poviedka má 28 strán, má autobiograﬁcký charakter
a je jej intímnou spoveďou. Hrdinkou je mladé dievča,
ktoré neuspokojuje všedný, pohodlný a bezstarostný
život. Hľadá okolo seba hlbší zmysel, ktorý nájde, keď sa
národne prebudí. Ešte predtým, v roku 1886, uverejnila
v Ženských listoch článok Dopisy pod pseudonymom
Slovenka, v ktorých vyjadrila názor na priateľské vzťahy
medzi Slovákmi a Čechmi. Z uverejnenia oboch mala
veľkú radosť, ale jej literárne ambície sa tým naplnili.
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Ocenenia a historický význam
Izabela Textorisová sa ocenenia
svojej práce dočkala až krátko pred
smrťou. V roku 1942 ju navštívil
zakladateľ Botanického ústavu PríF UK
v Bratislave docent Ján Futák a 25.
augusta 1947 univerzitný profesor
Pedagogickej fakulty SU Ján Martin
Novacký v sprievode profesorky
Viery Štetkovej. Prezreli si herbár
a vysoko ohodnotili jej celoživotné
dielo a prínos pre botaniku.
J. M. Novacký pripravoval aj návrh
na jej ocenenie Umeleckou a vedeckou
radou v Bratislave, Textorisová ho zo
skromnosti nechcela. Jej vzácny herbár
previezli po jej smrti na Katedru
botaniky PríF UK v Bratislave, kde
je uložený doteraz ako samostaná
kolekcia.
Po dvoch rokoch od ukončenia 2.
svetovej vojny ju navštívili v Blatnici
členky výboru Živeny. Na ich podnet
navštívila v roku 1947 v Martine
nemocnicu,
Národný
cintorín,
sekretariát Živeny, Slovenské národné
múzeum a jeho botanickú záhradu, kde
hneď pookriala a obdivovala vysadené
rastlinky.
Najvýznamnejším ocenením práce
Izabely Textorisovej je obdiv a úcta
všetkých generácií botanikov, ktorí
doteraz čerpajú z jej botanických
poznatkov a herbárovej zbierky.
Bohatú historickú zbierku Izabely Textorisovej, uloženú na Katedre botaniky Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave, spracovala v poslednom období botanička RNDr. Dana Bernátová
CSc., z Botanickej záhrady UK v Blatnici. Tvorí ju 4 878 herbárových položiek. Viac ako
polovica sú jej vlastné zbery, ostatné získala darom či výmenou s domácimi prírodovedcami,
najmä A. Kmeťom, J. Ľ. Holubym, K. Brančíkom, A. Margittaiom alebo zo zahraničia
(Švédsko, Nemecko, Rakúsko). Časť zberov je aj od jej príbuzných a priateľov. Najviac
dokladov má z oblasti Turca a okolia Blatnice, kde prežila väčšinu svojho života v rokoch
1886 – 1949. Blatnica bola a je dodnes súčasťou i vstupnou bránou do prírodného
prostredia mimoriadneho významu, rozmanitosti i divokej krásy. Veľkofatranské doliny
Gaderská, Blatnická, Necpalská Izabelu Textorisovú magicky priťahovali. Boli najbližším,
najčastejším i najmilším cieľom jej výprav za pozorovaním, poznávaním, štúdiom a obdivom
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rastlinstva. Herbár rozširovala z dostupného územia početných turčianskych miest a obcí
ako Karlová, Belá, Rakovo, Valentová, Valča, Príbovce, Mošovce, Martin, Háj, Ležiachov,
Laskár, Blažovce, Rakša, Šútovo, Turčianske Teplice, Budiš, Krpeľany. Zberala všade,
kde cestovala, aj v záhrade pri návšteve Václava Vraného v Lomničke pri Podolínci, aj
pri návratoch do svojho rodiska a okolia pri návšteve príbuzných. Herbárové doklady sú
zviazané s Ratkovou, Krupinou, Veľkou Revúcou, Driekyňou, Dačovým Lomom, Jelšavou
a inými miestami, kde pobudla. Na Orave zbierala rastliny na Babej hore, Pilsku, v Slanici
a Oravskej Polhore, na Liptove v (Sväto)Jánskej doline, Hrádku a Liptovskom Mikuláši.
Herbár Izabely Textorisovej zostáva jedinečným autochtónnym svedectvom bohatstva
a rozmanitosti turčianskej ﬂóry, veď od čias Textorisovej zaniklo množstvo rastlinných
druhov, ktorých posledná stopa sa končí v jej herbárovej zbierke. Aj preto dokumentácia
má takú vysokú hodnotu, aj preto vzbudzuje taký záujem. Bez nej by obraz rastlinstva
Turca zostal neúplnejší a nejasnejší.
Sama nebola ovenčená poctami ani uznaním. Život mala plný povinností, botanika sa stala
najvnútornejším posvätením jej ľudského života. Dokázala nám zanechať peknú vedeckú
herbárovú zbierku, rukopisnú evidenciu herbárových položiek s presnou lokalizáciou
a dátumom zberu, rukopisné spracovanie práce „O turčianskej ﬂóre“ (1930) a publikovaný
príspevok „Floristické dáta z Turčianskej župy“ (1913).

Najznámejší, najslávnejší, vedecky
i historicky najvýznamnejší je originálny
doklad bodliaka Carduus × textorisianus
Margittai. Nesie meno svojej zberateľky,
originálnej a vzácnej ženy. Bodliak
z
materiálu
Izabely
Textorisovej
rozpoznal a pomenoval botanik Antal
Margittai, Textorisovej spolupútnik, žijúci
v neďalekom Kláštore pod Znievom,
neskôr v Turčianskych Tepliciach.
Existencia Carduus × textorisianus je
úzko spätá s vtedajším stavom prostredia
a osobitnými podmienkami vzniku,
významne utváranými pastvou dobytka.
Pastva umožňovala hromadný prienik
antropofytov hlboko do veľkofatranských
dolín až po najvyššie hrebene bralnej Fatry,
čo otváralo priestor ku kontaktu druhov
Carduus acanthoides a Carduus glaucinus
a možnosti vzniku trojnásobného hybrida
Carduus × textorisianus Marg.
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Veľká Fatra – previsy
foto: Zdeno Vlach
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Textorisovej pocty a uznania

Je len málo žien v našej histórii, ktoré si väčšmi zaslúžia
náš obdiv a úctu ako prvá slovenská botanička Izabela
Textorisová. Žila v období, keď vedecká práca bola
pre ženu nedostupná, bolo nemysliteľné, aby žena bola
lekárkou alebo botaničkou. Žena mohla byť nanajvýš
učiteľkou, poštárkou a len výnimočne spisovateľkou,
čítať len modlitebnú alebo kuchársku knihu. Už
od útleho detstva mala veľký záujem o poznávanie
prírody a napriek nesúhlasu aj jej najbližších
tvrdohlavo vyhlasovala, že sa botaniky nevzdá, aj keď
bude celému svetu na posmech. Venovala sa zbieraniu
rastlín a tvorbe herbára, postupne si získala uznanie
a rešpekt medzi domácimi aj zahraničnými botanikmi. Verila, že sa raz bude môcť hrdo
prihlásiť k svojmu národu so svojím herbárom aj so svojou prácou bez obáv, že stratí
miesto. Okrem herbára zhromaždila rozsiahlu osobnú knižnicu s knihami v siedmich
svetových jazykoch, ktoré aktívne ovládala. Vynikala všestrannou vzdelanosťou, mala
vyhranené ﬁlozoﬁcké i praktické osobné postoje, čo ostro kontrastovalo s názormi väčšiny
obyvateľov vidieckeho prostredia. Netúžila po uznaniach a skromne prežila svoj život
v Blatnici uprostred prírodných krás Veľkej Fatry. Vo svojom životopise napísala:
„Mne botanika bola opravdivá scientia amabilis, niečo moje najprivátnejšie a najintímnejšie,
moja potecha a útočište, tichý ostrovček v príboji nepríjemností života. A keby som mala
odznova začať svoj život, zase by som volila tú istú cestu. Zas by som dala prednosť botanike
pred všetkými inými radosťami sveta. Zas by som chodila po lúkach, po holiach, po dolinách,
tešila sa zo zázrakov večne krásnej prírody a jej tajuplných zákonov.“

1893

Antal Margittai pomenoval vysokohorský bodliak, ktorý našla začiatkom
mája 1893 na vrchu Tlstá vo Veľkej Fatre jej menom Carduus ×
textorisianus Marg.

1930

rukopis práce „O Turčianskej ﬂóre“ odmenili v súbehu Matice slovenskej
pochvalným uznaním a ﬁnančnou sumou 1000 korún.
Nebol však doteraz publikovaný

1966

odhalená pamätná tabuľa v Blatnici, na dome, v ktorom prežila posledné
roky života, odstránená pri zbúraní domu

1981

náhrobok a hrob na Národnom cintoríne v Martine

1987

otvorenie pamätnej izby Izabely Textorisovej v Blatnici,
zrušená v roku 1995
ulica v Martine na Ľadovni-Jahodníkoch pomenovaná na ulicu
Izabely Textorisovej

1989
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6. 6. 1994 VI. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV v Blatnici
na počesť 45. výročia poslednej rozlúčky s Izabelou Textorisovou
1994

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV vydala na pamiatku prvej
slovenskej botaničky z Blatnice pamätnú pohľadnicu pri príležitosti
svojho VI. zjazdu

1994

knižnica v Blatnici pomenovaná na Knižnicu Izabely Textorisovej

3. 5. 1996 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo sériu poštových
známok „Izabela Textorisová, poštárka z Blatnice, prvá
slovenská botanička“ s dvoma príležitostnými poštovými známkami
v hodnote 8 Sk. Autor výtvarného návrhu akad. maliar Jozef
Baláž, rytiny známok a medzihárčia vytvoril akad. maliar Martin Činovský,
rytinu FDC František Horniak
1996

erb obce Blatnica, v ktorom na pamiatku Izabely Textorisovej je bodliak

1998

meno na pamätnej tabuli významných osobností Krupiny na budove
Múzea A. Sládkoviča-LDM v Krupine, odhalenej
pri 760. výročí udelenia prvých privilégií mestu

30. 4. 2004 Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pomenovala jej menom
novú planétku objavenú Petrom Kušnirákom
v Ondřejove – (30252) Textorisová = 2000 HE24
2007

odhalená nová pamätná tabuľa na dome postavenom na mieste bývalej
pošty v Blatnici, kde pracovala od roku 1886

2008

pomenovaná jaskyňa v NPR Tlstá vo Veľkej Fatre
– Jaskyňa Izabely Textorisovej

19. 6. 2011 odhalená pamätná tabuľa v Ratkovej v areáli kostola
Samuelovi Belánimu a Izabele Textorisovej
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Veľká Fatra – veľkofatranský hrebeň
foto: Zdeno Vlach
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PopVaT – POPULARIZÁCIA VEDY
A TECHNIKY NA SLOVENSKU
Národný projekt Centra vedecko-technických informácií SR
Strategickým cieľom projektu je zlepšenie vnímania a postavenia vedy v spoločnosti
prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k širšej verejnosti vrátane
dospievajúcej mládeže. Dôraz sa kladie na uvedomenie si špeciﬁckej úlohy samotnej
vedeckej komunity pri popularizácii vedy a techniky. Naplnenie cieľa sa uskutočňuje
prostredníctvom rozvoja existujúcich a realizáciou nových popularizačných aktivít, ako
i ďalším budovaním podpornej infraštruktúry pre popularizáciu vedy (technika, podporné
programy, odborné kapacity, popularizačné nástroje a iné).
V rámci projektu sú navrhované a realizované cielené aktivity, nástroje a činnosti
podporujúce propagáciu a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku, s dôrazom
na masívne využitie mediálneho priestoru (TV, rozhlas, printové a online médiá a ďalšie),
prostredníctvom čoho sa dosahuje najvýraznejší vplyv na cieľové skupiny projektu.
Projekt Centra vedecko-technických informácií SR vychádza z konkrétnych potrieb
cieľových skupín vrátane vedeckej komunity. To má za následok zvýšenie povedomia
a zlepšenie mienky verejnosti o vedecko-výskumnej a inovačnej činnosti vedcov, zlepšenie
ich spoločenského postavenia a väčšiu podporu a pochopenie verejnosti voči výdavkom
z verejných zdrojov určených na rozvoj vedy, techniky a inovácií.
Rovnako dôležité je zvyšovanie záujmu mladých ľudí o kariéru v oblasti vedy a techniky
a podpora dlhodobých kooperácií a interakcií vedeckej komunity so súkromným sektorom
a s verejným životom.
V neposlednom rade projekt motivuje vedcov k aktívnej propagácii svojej výskumno-vývojovej činnosti a dosiahnutých výsledkov uplatniteľných v praxi. Cieľom je uvedomenie
si dôležitosti popularizácie vedy tak z pohľadu širokej verejnosti, ako aj z pohľadu vedcov,
a tým zabezpečenie aktivity v oblasti popularizácie vedy i po skončení projektu.

Viac informácií o projekte PopVaT nájdete na stránke http://popvat.cvtisr.sk
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